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 תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בקשר שבין ידע לכוח בהקשרים קולוניאליים. נבחן את האופנים בהם נוצר הידע 

 19 -המוקדמים של הכיבוש הקולוניאלי )סוף המאה ההאירופי במושבות באפריקה ובאסיה בשלבים 

עד מלחמת העולם הראשונה(. ונבחן את השאלות הבאות: כיצד השתמשו המעצמות הקולוניאליות 

בידע שצברו למטרות שליטה? מי היו הגורמים שאספו את הידע הזה? ומה היה חלקם של גורמים 

תחומי ידע ונבדוק אותם בהקשרים של  מקומיים בהיווצרות הידע? במהלך הקורס נתרכז במספר

 מקרי מבחן שונים במושבות בריטיות וצרפתיות.

 

 דרישות הקורס:

 נוכחות חובה

כתיבת תגובה קצרה על המאמר לפני כל שיעור ושליחתה במודל והשתתפות פעילה בכיתה  - 20%

 המתבססת על קריאת המאמר. 

 תרגיל שיוגש לאחר חופשת הפסח - 20%

 סכמתעבודה מ - 60%

 

 )בחלק מהנושאים נעסוק יותר משיעור אחד(: רשימת נושאי הקורס

 רקע תאורטי . 1

 . סוגי הידע להן נזקקו המעצמות הקולוניאליות2

 . ידע גיאוגרפי3

 . ידע אנתרופולוגי 4

 מנגנונים קולוניאליים לאיסוף ידע. 5

 . ידע בלשני6

 . ידע רפואי 7

 

9.3.16 

 על הקשר שבין ידע לכוח –שיעור מבוא 

 

16.3.16 



 ידע-קולוניאליזם ו)אי(

Suman Seth, "Putting knowledge in Its Place: Science, Colonialism, and the Postcolonial", 

Postcolonial Studies, 12:4 (2009), 373-388. 

30.3.16 

 קרטוגרפיה קולוניאלית ומיסוד הגיאוגרפיה

Camille Lefebvre, "We Have Tailored Africa: French Colonialism and the 'Artificiality' of 

African Borders in the Interwar Period", Journal of historical Geography, 37 (2011), 191-202. 

 

6.4.16 

 החיפוש אחר מקורות הנילוס –מסעות גיאורפיים באפריקה 

David Finkelstein, "Unraveling Speke: The Unknown Revision of an African Exploration 

Classic", History in Africa, 30 (2003), 117-132. 

 

13.4.16 

 אנתרופולוגיה וקולוניאליזם: יריבות או שיתוף פעולה?

Diane Lewis, "Anthropology and Colonialism", Current Anthropology 14:5 (1973), 581-602 

 

4.5.16 

 אתנוגרפיה קולוניאלית 

Stephen Wooten, "Colonial Administration and the Ethnography of the Family in the French 

Sudan", Cahiers d'Etudes Africaines, 33, 131 (1993), 419-446. 

18.5.16 

 ד"ר לין שלר – תהרצאת אורח

 הקולוניאליידע נשי והמגבלות על הכוח 

  102, זמניםלין שלר, "סודות ושתיקות: כתיבת ההיסטוריה של נשים אפריקניות", 

 

25.5.16 

 המשרדים הערביים באלג'יריה –מנגנונים קולוניאליים לייצור ידע 

Abdelmajid Hanoum, "Colonialism and Knowledge in Algeria: The Archives of the Arab 

Bureau", History and Anthropology, 12:4 (2001), 343-379. 
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 שפה ושליטה



Kenneth Orosz, "Njoya's Alphabet: The Sultan of Bamum and French Colonial Reactions to 

the A ka u ku Script", Cahiers d'Etudes Africaines, LV (I), 217 (2015), 45-66. 

 

 

8.6.16 

 יאלי במגפותידע רפואי: הטיפול הקולונ

Kalala Ngalamulume, "Keeping the City Totally Clean: Yellow Fever and the Politics of 

Prevention in Colonial Saint-Louis-du-Sénégal , 1850-1914", Journal of African History, 45 

(2004), 183-202. 
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 בקונטקסט קולוניאלינורמלי -ידע פסיכיאטרי: הגדרת הנורמלי והלא

Megan Vaugan, Curing Their Ills, chapter 5 
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 מי מייצר את הידע הקולוניאלי?

 חומר הקריאה יתפרסם בהמשך


